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Předložená diplomová práce na téma „Elektromyografická analýza 

svalů dolní končetiny v závislosti na rostoucí svalové únavě“ je zpracována 

za použití 66 citovaný pramenů na 69 stranách textu s 52 stranami příloh.  

 

Práce je systematicky, v souladu s požadavky na diplomové práce, 

členěna do 7 kapitol. Cílem práce je dle autora je sledovat a hodnotit změny 

EMG parametrů svalů dolních končetin v závislosti na stádiu lokální únavy při 

cvičení na legpressu. Autor předpokládá, že v důsledku nastupující únavy svalu 

dojde k nárůstu amplitudy EMG a současně k poklesu hodnot sledovaných 

parametrů frekvenčního spektra.  

 

V teoretické části práce se autor na 28 stranách věnuje obecné 

problematice vzniku akčního potenciálu, registraci povrchového EMG a 

některým matematickým metodám následného zpracování EMG signálu. 

Současně se v této kapitole zabývá problematikou nástupu svalové únavy. Tato 

část práce je zpracována korektně, autor cituje práce, které potvrzují jeho 

základní hypotézy. Snad trochu zbytečné jsou citované matematické vzorce, 

protože jednotlivé metody jsou jen lehce zmíněny a vlastní výpočet je 

komplikovanější. Spíše bych doporučil více se věnovat rozdílu mezi centrálním 

a periferním typem svalové únavy.  

 

Empirická část práce je zpracována na 18 stranách textu, obsahuje cíle, 

hypotézy, metodiku a výsledky práce. Tato část práce je zpracována velmi 

přehledným způsobem, metodika práce je srozumitelná a jasně popisuje 

jednotlivé kroky studie. Zpracování získaných elektromyografických dat a jejich 

následné vyhodnocení intra a interindividuální je na vysoké metodické úrovni. 

V závěru práce dochází autor k výsledkům, které se korelují se současným 

poznáním. 

 

K předložené práci mám následující připomínky a dotazy:  

1. Na straně 34 máte obrázek č. 7, kde uvádíte autora Konráda. Tento 

obrázek je základním obrázkem De Lucky a popisuje tzv. index svalové 

únavy. Můžete popsat, jak ho přesně De Lucka definoval? 



2. Hodnotíte frekvenční charakteristiku elektromyografického signálu 

v dynamických pohybových režimech. Co považujete za rizikové faktory 

vyhodnocení tohoto signálu, které mohou ovlivnit získané hodnoty a tím 

dojít k falešným výsledkům?    

 

Předložená diplomová práce se zabývá elektromyografickou analýzou nástupu 

svalové únavy při repetitivních, dynamických pohybech. Použitý matematických 

algoritmus vyhodnocení je velmi dobře aplikovatelný i pro další studie zaměřené 

tímto způsobem. Autor prokázal, že je schopen využít praktických i teoretických 

dovedností a znalostí, a tyto aplikovat při experimentální práci. 

 

 

 

Závěr: 

Diplomová práce  Bc. Lukáše Raby splňuje požadavky, které jsou kladeny na 

magisterské diplomové práce, a proto doporučuji její práci komisi pro SZZK 

k obhajobě navrhuji hodnocení výborně.  
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